Zápis ze schůze Studijní komise AS
ze dne 10. 1. 2001
Přítomni (bez titulů): Karger, Kovář, Langer, Rokyta, Stanovský, Škovroň, Veselý
Omluveni (bez titulů): Kryl, Rojko
Hosté (bez titulů): Souček
Schůze proběhla podle navrženého programu:
1. Změny studijního a zkušebního řádu
2. Restrukturalizace na matematice
3. Priority elektronizace studijní agendy
Předseda seznámil přítomné s materiálem rozeslaným předsedou AS “ Změna studijního a
zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze”, zejména s připomínkami, které mu sdělil doc. Renc.
Kromě těchto připomínek (v odst. 4 čl. 1 je třeba nahradit podle odstavce 2 textem podle
odstavce 3. Nepříliš jasná je formulace druhého odstavečku na str. 2, týká se Přílohy č. 6 Statutu
UK, nikoli písmen a) a b) na str. 1. Poslední odstaveček na str. 2 není změnami právně podložen.
Stylizace dokumentu je šroubovaná, konec přidaného odstavce 4 v čl. 1 nedává dobrý smysl
( … nebo prázdnin. je patrně nutno vypustit).
Nebudou-li žádáno provedení změn dokumenů MFF, doporučuje SK se pouze odvolat na změny
dokumentu. Pokud ano, bude nutno dodatky upravit. Informaci zjistí předseda dotazem na RUK.
Dále se SK zabývala prioritami elektronizace studijní agendy. Ocenila hotovou část rozvrhování
předmětů nezařazených do centrálního rozvrhu (prostřednictvím tajemníků kateder), doporučila
rozšířit program k obsazování poslucháren pro zkoušky o možnost rozvrhování v časech mimo
dobu přednášek (obsazení v době mimo výuku - konference), možnost dočasného obsazování
neobsazených kapacit (náhradní přednáška, schůze apod. – automatické mazání po zániku
požadavku). V případě mimofakultního využívání je nutno zároveň připravit dokument pro účtárnu,
event. tajemníka MFF, který rozhodne o výši úhrady.
S připomínkami k elektronickému zápisu seznámili zástupci studentů již prod. Anděla (zobrazování
pre- a korekvizit, aby student mohl snáze dospět k platné verzi zápisu). U tištění zkušebních zpráv
se předpokládá, že se provede až po kontrole studijní referentkou Studijního oddělení.
Za další prioritu považuje SK možnost sběru výsledků (zápočtů, zkoušek) elektronicky do
databáze Studijního oddělení se zachováním přímého tisku zkušebních zpráv pro zápočty/zkoušky
pro pedagogické pracovníky, kteří tyto elektronické formuláře nebudou moci (event. nebudou chtít)
vyplnit.

Výhledově doporučuje komise řešit přihlašování ke zkouškám (jako alternativní) a formu
vyhledavače (studenti, pedagogové, zaměstnanci, ostatní), který by mohl obsahovat některá
důležitá data doplněná přímo osobou, jíž se výsledek vyhledání týká (jako alternativu pro ty, kteří
nehodlají mít vlastní osobní stránku. Komise si je vědoma toho, že po přijetí zájona o ochraně dat
je potřeba v otázce přístupových práv být velmi opatrný – bude patrně nutné tyto problémy řešit po
předchozí právní konsultaci.
Komise se dále zabývala restrukturalizací. Na oborech Informatika a Fyzika došlo ke sjednocení
názoru, že první ročník studia by měl být “jednorychlostní”. Proděkan Souček pak seznámil komisi
se stavem práce na oboru Matematika. Po obsáhlé diskusi dospěla SK k doporučení, aby byl na
oboru Matematika společný “jednorychlostní semestr”. Bylo zdůrazněno, že úspěch řešení
podstatně souvisí s výběrem kvalitního přednášejícího, který je schopen látku co nejpřístupněji
vyložit. Dále byla diskutována role proseminářů, umožňujících nadaným studentům se seznamovat
se zajímavými souvisejícími problémy a zároveň pomoc těm slabším, kteří se budou novému
způsobu práce a její kontroly obtížněji a pomaleji přizpůsobovat.
V různém předložil kol. Karger dokument, který hodlá předložit AS a vedení fakulty, obsahující
návrh na restrukturalizaci učitelského studia. K tomuto dokumentu se členové SK AS vyjádří
elektronicky na adresu předsedy do pátku do 12 hod. Pokud bude stanovisko pozitivní, doporučí
předseda dokument při projednávání AS k přijetí.
Schůze skončila v 19.50 hod.

Zapsal: J.Veselý

